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За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.103 ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски 
материали, офис консумативи и печат на бланки за УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ” ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД-03-30/19.06.2019 г. и изменена с 
Решение № РД-03-33/05.07.2019 г на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра 
на АОП под № 00494-2019-0011.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-311/26.07.2019 г. на 
Изпълнителния директор и е в състав, както следва:

Председател: Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт

Членове: 1. Елена Добренова -  отдел „Снабдяване”
2. Даниела Минчева - сектор ДДП

Резервни членове:
1. Симеон Трифонов -  н-к отдел „Снабдяване”
2. Владимир Вълков -  юрисконсулт

3. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

На 26.07.2019 г., от 10:00 ч., в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на 
председателя на комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе 
подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1. „Транс КО-04” ЕООД - вх. № 1/24.07.19 г. - 11:00 ч.
2. „АТС България” ООД - вх. № 2/24.07.19 г. - 13:45 ч.
3. „Мултико 92” ООД - вх. № 3/24.07.19 г. - 13:45 ч.
4. „Перун ККБ” ЕООД- вх. № 4/25.07.19 г. - 09:50 ч.
5. „Тонер Съпорт” ООД - вх. № 5/25.07.19 г. - 10:00 ч.
6. „Офис консумативи” ООД - вх. № 6/25.07.19 г. - 10:54 ч.
7. „Мениджмънт Бизнес Манган” ООД- вх. № 7/25.07.19 г. - 13:20 ч.
8. „ВТ Трейд” ЕООД - вх. № 8/25.07.19 г. - 13:45 ч.
9. “Ронос” ООД - вх. № 9/25.07.19 г. - 14:00 ч.



10. „Роел-98” ООД - вх. № 10/25.07.19 г. - 14:10 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха г-н Радомир Данев - упълномощен 
представител на участника “Ронос” ООД и г-н Роберт Левиев -  управител на „Роел -  98" 
ООД.

В Раздел IV.2.7 „Условия за отваряне на офертите" от публикуваното „Обявление 
за поръчка” Възложителят е заложил, че офертите се отварят, разглеждат и оценяват по 
реда на чл.104, ал.2 от ЗОП. Комисията обяви на присъстващите представители, че при 
разглеждане на документите ще се приложи реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от 
ППЗОП.

Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са 
представени в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до 
изтичане на крайния срок за подаване на оферти -  лично и чрез куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 от 
ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на технически предложения и ценови 
параметри, след което членовете на комисията, подписаха и оповестиха ценовите 
предложения на участниците. Присъстващите на заседанието представители се 
възползваха от предвидената правната възможност, да подпишат ценовите и техническите 
предложения, след което и членовете на комисията подписаха техническите предложения 
на участниците.

Ценовите предложения на участниците са както следва:

1. Офертата на участника „Транс КО-04” ЕООД е за обособени позиции №№ 1 и 2. 
Ценовите предложения са както следва:
За обособена позиция 1 - Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в 
обособената позиция -  45 139,00 лв.
За обособена позиция 2 - Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в 
обособената позиция -  34 960,00 лв.

2. Офертата на участника „АТС България” ООД е за обособена позиция № 3. Ценовото 
предложение е както следва:
За обособена позиция 3 - Сума от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, 
включени в обособената позиция -  3 908,02 лв.

3. Офертата на участника „Мултико 92” ООД е за обособена позиция № 2. Ценовото 
предложение е както следва:
За обособена позиция 2 - Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в 
обособената позиция -  30 856,00 лв.

4. Офертата на участника „Перун ККБ” ЕООД е за обособени позиции №№ 2 и 3. 
Ценовите предложения са както следва:
За обособена позиция 2 - Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в 
обособената позиция -  36 420,00 лв.
За обособена позиция 3 - Сума от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, 
включени в обособената позиция -  4 480,59 лв.



5. Офертата на участника „Тонер Съпорт” ООД е за обособена позиция № 3. Ценовото 
предложение е както следва:
За обособена позиция 3 - Сума от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, 
включени в обособената позиция -  2 797,00 лв.

6. Офертата на участника „Офис консумативи” ООД е за обособени позиции №№ 1 и 3. 
Ценовите предложения са както следва:
За обособена позиция 1 - Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в 
обособената позиция -  36 715,90 лв.
За обособена позиция 3 - Сума от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, 
включени в обособената позиция -  3 451,90 лв.

7. Офертата на участника „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД е за обособена позиция 
№ 2. Ценовото предложение е както следва:
За обособена позиция 2 - Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в 
обособената позиция -  34 200,00 лв.

8. Офертата на участника „ВТ Трейд” ЕООД е за обособени позиции №№ 1, 2 и 3. 
Ценовите предложения са както следва:
За обособена позиция 1 - Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в 
обособената позиция -  35 454,20 лв.
За обособена позиция 2 - Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в 
обособената позиция -  31 367,00 лв.
За обособена позиция 3 - Сума от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, 
включени в обособената позиция -  1 955.00 лв.

9. Офертата на участника “Ронос” ООД е за обособени позиции №№ 1 и 2. Ценовите 
предложения са както следва:
За обособена позиция 1 - Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в 
обособената позиция -  38 434,05 лв.
За обособена позиция 2 - Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в 
обособената позиция -  30 662,00 лв.

10. Офертата на участника „Роел -  98” ООД е за обособени позиции №№ 1, 2 и 3. 
Ценовите предложения са както следва:
За обособена позиция 1 - Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в 
обособената позиция -  40 121,40 лв.
За обособена позиция 2 - Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в 
обособената позиция -  32 755,00 лв.
За обособена позиция 3 - Сума от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, 
включени в обособената позиция -  1 995,85 лв.

С това приключи публичната част от заседанието. Комисията продължи своята 
работа с разглеждане и проверка на финансовите предложения за съответствие с 
изискванията на документацията. Изискванията на Възложителя относно съдържанието на 
ценовото предложение на участниците са:

Финансовото предложение на участника за всяка от обособените позиции се изготвя по 
образеца на Приложения №№ 3, ЗА и ЗБ.
Класирането ще се извърши съобразно избрания критерий за възлагане «най-ниска цена». 
Под «най-ниска цена» следва да се разбира:
-За обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 най-ниската стойност на сумата от 
общите стойности без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция /£:/. 
Сумата от общите стойности без ДДС на всички артикули, включени в обособената 
позиция /£:/ следва да бъде нанесена в колона № 7 от ценовото предложение.



-За обособена позиция № 3 най-ниската стойност на сумата от единичните цени без ДДС 
на всички артикули, включени в обособената позиция /X:/- Сумата от единичните цени 
без ДДС на всички артикули включени в обособената позиция /X:/ следва да бъде 
нанесена в колона № 6 от ценовото предложение.
Всички цени следва да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая!

Прогнозната стойност на поръчката за 24 месеца е 281 869,00 лева без ДДС. Прогнозната 
стойност заедно с предвидените опции е 388 783,27 лева без ДДС и е максималният 
финансов ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка за 
обособената позиция както следва:
- Обособена позиция № 1 -  „Канцеларски материали’’. В тази обособена позиция са 
включени 44 броя артикули, подробно описани в техническата спецификация. 
Предвидената от възложителя прогнозна стойност за 24 месеца е 76 269.00 лв. без ДДС, а 
заедно с предвидените опции е 106 776,60 лева без ДДС.
- Обособена позиция № 2 -  „Принтерна хартия”. В тази обособена позиция са 
включени 2 броя артикули, подробно описани в техническата спецификация. 
Предвидената от възложителя прогнозна стойност за 24 месеца е 45 600,00 лв. без ДДС, 
а заедно с предвидените опции е 63 840,00 лева без ДДС.
- Обособена позиция № 3 -  „Тонери”. В тази обособена позиция са включени 73 броя 
артикули, подробно описани в техническата спецификация. Предвидената от възложителя 
прогнозна стойност за обособената позиция е 135 000.00 лв. без ДДС, а с предвидените 
опции е 189 000,00 лева без ДДС.
Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранявани.

Ценовите предложения на всички участници отговарят на изискванията на 
Възложителя заложени в документацията, попадат в обхвата на прогнозните стойности на 
отделните обособени позиции и комисията единодушно РЕШИ:
Допуска всички участници до разглеждане на техническите предложения.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на 
участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката. 
Техническото предложение следва да съдържа: 1 2 3

1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за отделните 
обособени позиции /изготвено по образеца на Приложения № № 1, 1А и 1Б/
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация/ 
изготвено по образеца на Приложения № № 2, 2А и 2Б/
3. Мостри и Приемо -  предавателен протокол на предоставените мостри на артикулите от 
обособената позиция за която се участва (за обособени позиции № №1 и 2).

Специфични изисквания за отделните онособени позиции както следва:

За обособена позиция № 1 „Канцеларски материали”
Участниците следва да представят мостри за всички артикули от техническата 

спецификация. Участник, предоставил мостра, за която бъде констатирано несъответствие 
с декларираното в техническото предложение, ще бъде отстранен от участие в 
процедурата за обособената позиция. В приложените приемо -  предавателни протоколи 
мострите да са еднозначно дефинирани по спецификацията, а не с каталожния номер на 
производителя. Върху всяка мостра да има надпис, съответстващ на артикул от 
обособената позиция от спецификацията. Мострите на артикулите се представят в 
оригинална опаковка на производителя, върху която са отбелязани датата на производство 
и срока на годност на съответния артикул - когато това е приложимо. Представянето на 
мостри за всички атрикули от обособената позиция е задължително. Участник, който не е 
представил мострите по указания начин, или не е представил мостри за всички артикули



от обособена позиция, за която е подал оферта, ще бъде отстранен отучастие в 
процедурата за съответната обособена позиция.

За обособена позиция № 2 „Принтерна хартия”:
Копирната хартия А4 и АЗ трябва да бъде произведена от 100% целулозни влакна и 

да отговаря на следните технически характеристики:

Показател Мерна единица Стандарти или 
еквивалент

Изискване

Маса на единица площ гр/м2 БДС EN ISO 536 80±3,2
CIE Белота, D65/10

(+ U V )

единици белота ISO 11475 Min. 143

Непрозрачност % % БДС ISO 2471 Min. 91
Съдържание на влага % БДС EN ISO 287 Max. 5,2

Дебелина микрометри БДС EN ISO 534 Min. 102
ISO Степен на белота 

(Якост)
% БДС ISO 2470-1 Min. 90

Съответствието на предлаганата копирна хартия с техническите изисквания и 
показатели се удостоверява с представяне на протокол от изпитване, проведено от 
акредитирана лаборатория, от който да е видно, че участникът покрива 
минималните технически изисквания.

Участниците следва да представят мостри -  по един пакет от копирната хартия А4 
и АЗ. Участник, предоставил мостра, за която бъде констатирано несъответствие с 
декларираното в техническото предложение, ще бъде отстранен от участие в процедурата 
за обособената позиция. В приложените приемо -  предавателни протоколи мострите да са 
еднозначно дефинирани по спецификацията, а не с каталожния номер на производителя. 
Върху всяка мостра да има надпис, съответстващ на артикул от обособената позиция от 
спецификацията. Мострите на артикулите се представят в оригинална опаковка на 
производителя, върху която са отбелязани датата на производство и срока на годност на 
съответния артикул - когато това е приложимо. Представянето на мостри за всички 
атрикули от обособената позиция е задължително. Участник, който не е представил 
мострите по указания начин, или не е представил мостри за всички артикули от обособена 
позиция, за която е подал оферта, ще бъде отстранен отучастие в процедурата за 
съответната обособена позиция.

Техническите предложения на участниците са както следва:

1. Офертата на участника „Транс КО-04” ЕООД е за обособени позиции №№ 1 и 2 и 
съдържа две технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1 и Приложение № 2. Срокът на доставка е 24 
часа. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Транс КО-04” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена
позиция № 1.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 не съдържа всички изискуеми 
документи. Не е приложен протокол от изпитване, проведено от акредитирана 
лаборатория, от който да е видно, че участникът покрива минималните технически 
изисквания. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение №



1А и Приложение № 2А. Срокът на доставка е 24 часа. Техническото предложение не 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Транс КО-04” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за
обособена позиция № 2.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Транс КО-04” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 2.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 не съдържа 
всички изискуеми документи. Не е приложен протокол от изпитване, проведено от 
акредитирана лаборатория, от който да е видно, че участникът покрива минималните 
технически изисквания.

Комисията пристъпи към разглеждане на мострите за допуснатата обособена позиция № 
1.
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя с изключение на 
мострите за:
> Артикул 3 -  при заложено изискване за “дискове cd -  г 700мв; Скорост на запис: 52х; 
покритие: сребристо, лъскаво, записващ слой: черен”, предоставената мостра е с 
покритие: черно, нелъскаво
> Артикул 6 -  при заложено изискване за “индиго А4, кутия 100 листа, ръчно.” 
предоставената мостра е в опаковка от 50 бр не е с размер А4 а с размер 21 см. х 33 см. и е 
в опаковка от 50 бр.
> Артикул 9 -  при заложено изискване за “папка ИЗ с два ринга 35 мм. дебелина, pvc 
корица” предоставената мостра е с дебелина от 38 мм. и картонена корица.
> Артикул 39 -  при заложено изискване за “корица плътна, А4, 270 гр, 100 броя в пакет” 
предоставената мостра е 210 гр. видно от етикет на производителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Транс КО-04” ЕООД до следващ етап на процедурата.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Транс КО-04” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1.
Мотиви:
Предоставените мостри за артикули 3, 6, 9, 39 от обособена позиция № 1 са неподходящи 
- не отговарят на изискванията на Възложителя.

2, Офертата на участника „АТС България” ООД е за обособена позиция № 3 и съдържа 
техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение 
№ 1Б и Приложение № 2Б. Срокът на доставка е 24 часа. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „АТС България” ООД до следващият етап в процедурата. 3

3. Офертата на участника „Мултико 92” ООД е за обособена позиция № 2 и съдържа 
техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение 
№ 1А и Приложение № 2А. Срокът на доставка е 24 часа. Предоставени са изискуемите 
мостри. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Мултико 92” ООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция № 2.



Комисията пристъпи към разглеждане на мострите за обособена позиция № 2. 
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Мултико 92” ООД до следващият етап в процедурата.

4. Офертата на участника „Перун ККБ” ЕООД е за обособени позиции №№ 2 и 3 и 
съдържа две технически предложения.
Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1А и Приложение № 2А. Срокът на доставка е 
24 часа. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Перун ККБ” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена
позиция № 2.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1Б и Приложение № 2Б. Срокът на доставка е 
24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Перун ККБ” ЕООД до следващият етап в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на мострите за обособена позиция № 2. 
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Перун ККБ” ЕООД до следващият етап в процедурата.

5. Офертата на участника „Тонер Съпорт” ООД е за обособена позиция № 3 и съдържа 
техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение 
№ 1Б и Приложение № 2Б. Срокът на доставка е 24 часа. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Тонер Съпорт” ООД до следващият етап в процедурата.

6. Офертата на участника „Офис консумативи” ООД е за обособени позиции №№ 1 и 3 и 
съдържа две технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1 и Приложение № 2. Срокът на доставка е 24 
часа. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Офис консумативи” ООД до разглеждане на предоставените мостри за
обособена позиция № 1.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1Б и Приложение № 2Б. Срокът на доставка е 
24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



Комисията пристъпи към разглеждане на мострите за обособена позиция № 1. 
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя с изключение на 
мострите за:
> Артикул 6 -  при заложено изискване за “индиго А4, кутия 100 листа, ръчно”, 
предоставената мостра не е с размер А4 а с размер 21 см. х 33 см.
> Артикул 9 -  при заложено изискване за “папка ИЗ с два ринга 35 мм. дебелина, pvc 
корица” предоставената мостра е с дебелина от 25 мм.
> Артикул 11 -  “термо ролка mitsibishi г 61 b се” предоставената мостра не е в 
оригинална опаковка.
> Артикул 23 -  при заложено изискване за “папки джоб А4, кристал, мин. 50 микрона, 
пакет от 100 бр” предоставената мостра е с дебелина от е 45 urn видно от етикета на 
производителя.
> Артикул 39 -  при заложено изискване за “корица плътна, А4, 270 гр, 100 броя в пакет” 
предоставената мостра е 230 гр. видно от етикета на производителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Офис консумативи” ООД до следващ етап на процедурата.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Офис консумативи” ООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1.
Мотиви:
Предоставените мостри за артикули 6, 9, 11, 23, 39 от обособена позиция № 1 са 
неподходящи - не отговарят на изискванията на Възложителя.

7. Офертата на участника „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД е за обособена позиция 
№ 2 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение 
№ 1А и Приложение № 2А. Срокът на доставка е 24 часа. Предоставени са изискуемите 
мостри. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД до разглеждане на предоставените мостри 
за обособена позиция № 2.

Комисията пристъпи към разглеждане на мострите за обособена позиция № 2. 
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД до следващият етап в процедурата.

8. Офертата на участника „ВТ Трейд” ЕООД е за обособени позиции №№ 1, 2 и 3 и 
съдържа три технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1 и Приложение № 2. Срокът на доставка е 24 
часа. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „ВТ Трейд” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена
позиция № 1.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 не съдържа всички изискуеми 
документи. Не е приложен протокол от изпитване, проведено от акредитирана 
лаборатория, от който да е видно, че участникът покрива минималните технически 
изисквания. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение №

допуска „Офис консумативи” ООД до следващият етап в процедурата.



1А и Приложение № 2А. Срокът на доставка е 24 часа. Техническото предложение не 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „ВТ Трейд” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена
позиция № 2.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „ВТ Трейд” ЕООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 2.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 не съдържа 
всички изискуеми документи. Не е приложен протокол от изпитване, проведено от 
акредитирана лаборатория, от който да е видно, че участникът покрива минималните 
технически изисквания.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1Б и Приложение № 2Б. Срокът на доставка е 
24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя с 
изключение на:
> Артикул 12 -  при заложено изискване за ‘'Оригинален тонер HP LaserJet Ml 120 mfp 
/Р1505/ M1522mfp - CB436AC” участникът е оферирал тонер с производител JIAXIAN 
ASCONN PRINT TECHNOLOGY CO., LTD Китай, Търговска марка на консумативите 
ASCONN.
> Артикул 56 -  при заложено изискване за "Оригинален барабан Xerox WorkCentre 
3335/ 3345ц - 101R00555” участникът е оферирал тонер с производител JIAXIAN 
ASCONN PRINT TECHNOLOGY CO., LTD Китай, Търговска марка на консумативите 
ASCONN.
> Артикул 67 -  при заложено изискване за “Оригинален тонер Xerox VersaLink В7030 - 
106R03396” участникът е оферирал тонер с производител JIAXIAN ASCONN PRINT 
TECHNOLOGY CO., LTD Китай, Търговска марка на консумативите ASCONN
> Артикул 68 -  при заложено изискване за “Оригинален тонер Xerox WorkCentre 3225 - 
106R02782” участникът е оферирал тонер с производител JIAXIAN ASCONN PRINT 
TECHNOLOGY CO., LTD Китай, Търговска марка на консумативите ASCONN
> Артикул 69 -  при заложено изискване за “Оригинален тонер Xerox WorkCentre 3330/ 
3335/ 3345 - 106R03623” участникът е оферирал тонер с производител JIAXIAN ASCONN 
PRINT TECHNOLOGY CO., LTD Китай, Търговска марка на консумативите ASCONN 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „ВТ Трейд” ЕООД до следващият етап в процедурата.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „ВТ Трейд” ЕООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция JV® 3.
Мотиви:
Оферираните тонери за артикули 12, 56, 67, 68, 69 от обособена позиция JY® 3 са 
неподходящи - не отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на мострите за обособена позиция JV® 1. 
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя с изключение на 
мострите за:
> Артикул 3 -  при заложено изискване за “дискове cd -  г 700мв; Скорост на запис: 52х; 
покритие: сребристо, лъскаво, записващ слой: черен”, предоставената мостра не е с черно 
покритие.
> Артикул 4 -  при заложено изискване за “CD-RW 24x700 MB, шпиндел от 10 бр.”, 
предоставената мостра е CD-R.
> Артикул 6 -  при заложено изискване за “индиго А4, кутия 100 листа, ръчно”, 
предоставената мостра не е с размер А4 а с размер 21 см. х 33 см.



> Артикул 7 -  при заложено изискване за „класьор 5 см, с дебелина на корицата не по- 
малко от 2 мм., с метална машинка, мин. 5 цвята” е продоставена една мостра в син цвят.
> Артикул 8 -  при заложено изискване за “класьор 7 см, с дебелина на корицата не по- 
малко от 2 мм., с метална машинка, мин. 5 цвята” е продоставена една мостра в червен 
цвят.
> Артикул 9 -  при заложено изискване за “папка ИЗ с два ринга 35 мм. дебелина, pvc 
корица” предоставената мостра е с картонена корица.
> Артикул 18 -  при заложено изискване за “маркер перманентен с дебелина на писеца 1 
мм.” предоставената мостра предоставената мостра е с дебелина на писеца 0,5 мм. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „ВТ Трейд” ЕООД до следващ етап на процедурата.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „ВТ Трейд” ЕООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1.
Мотиви:
Предоставените мостри за артикули 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18 от обособена позиция № 1 са 
неподходящи - не отговарят на изискванията на Възложителя.

9. Офертата на участника „Ронос” ООД е за обособени позиции №№ 1 и 2 и съдържа две 
технически предложения.
Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1 и Приложение № 2. Срокът на доставка е 24 
часа. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Ронос” ООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена позиция
№ 1.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 не съдържа всички изискуеми 
документи. Не е приложено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация и изискванията на възложителя изготвено по Приложение № 
2А. Срокът на доставка е 24 часа. Техническото предложение не отговаря на изискванията 
на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Ронос” ООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена
позиция № 2.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Ронос” ООД да бъде
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 2
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 не съдържа 
всички изискуеми документи. Не е приложено предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя изготвено по 
Приложение № 2А.

Комисията пристъпи към разглеждане на мострите за обособена позиция № 1. 
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя с изключение на 
мострите за:
> Артикул 3 -  при заложено изискване за “дискове cd -  г 700мв; Скорост на запис: 52х; 
покритие: сребристо, лъскаво, записващ слой: черен”, предоставената мостра не е с 
записващ слой с черно покритие.
> Артикул 6 -  при заложено изискване за “индиго А4, кутия 100 листа, ръчно”, 
предоставената мостра не е с размер А4 а с размер 21 см. х 33 см.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Ронос” ООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1.
Мотиви:
Предоставените мостри за артикули 3, 6 от обособена позиция № 1 са неподходящи - не 
отговарят на изискванията на Възложителя.

10. Офертата на участника „Роел -  98” ООД е за обособени позиции №№ 1, 2 и 3 и 
съдържа три технически предложения.
Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1 и Приложение № 2. Срокът на доставка е 24 
часа. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Роел -  98” ООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена
позиция № 1.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1А и Приложение № 2А. Срокът на доставка е 
24 часа. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Роел -  98” ООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена
позиция № 2.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1Б и Приложение № 2Б. Срокът на доставка е 
24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Роел -  98” ООД до следващият етап в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на мострите за обособена позиция № 1. 
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Роел -  98” ООД до следващият етап в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на мострите за обособена позиция № 2. 
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Роел -  98” ООД до следващият етап в процедурата.

Комисията пристъпи към подреждане на ценовите оферти на допуснатите участниците за 
допуснатите обособени позиции съобразно избрания критерий за възлагане. Класирането 
на допуснатите участници ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена» за 
всяка обособена позиция. Под «най-ниска цена» се разбира както следва:
-За обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 - най-ниската стойност на сумата от 
общите стойности без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция.
-За обособена позиция № 3 - най-ниската стойност на сумата от единичните цени без 
ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция.

не допуска „Ронос” ООД до следващ етап на процедурата.



С Писма Изх. № 822 1-2/14.08.2019 г. на основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП беше поискана 
писменна обосновка на посочената в офертата цена за обособена позиция № 3 от 
участниците „Роел -  98” ООД и „Тонер Съпорт” ООД.

Участниците представиха изисканата обосновка преди изтичане на крайния срок.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Тонер Съпорт” 
ООД писмена обосновка с вх. № 1686-1/19.08.2019 г., комисията счита изложените факти 
за обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви:
В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по 
смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се изключително добри условия 
предоставяни от партньори предлагащи компоненти и части необходими за 
производството на съвместими тонер касети. Участникът е производител и вносител на 
съвместими тонер касети. Значителния обем продажби, както на произведени от 
участника тонер касети, така и на части и компоненти за тях позволява да се получават 
преференциални ценови условия. Договорените допълнителни отстъпки за всяка 
спечелена обществена поръчка е фактор за още по-ниската себестойност на 
производственият процес. Участника е предоставил подробен анализ на няколко типа 
касети като са приложени и фактури за доставка на компонентите за производство. 
Организацията на производството, добре оборудваната производствена база, ниските цени 
на производствените материали, високо квалифицирания персонал и изключването на 
допълнително финансово натоварване от препродажбата позволяват предлагане на 
изключително добра цена на произведените тонер касети.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Роел -  98” ООД 
писмена обосновка с вх. № 1686-2/19.08.2019 г., комисията счита изложените факти за 
обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви:
В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по 
смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се дългогодишно партньотско 
сътрудничество с доставчиците и директните вносители. Оптимизацията на разходите на 
годишна база позволява те да бъдат регулирани и компенсирани на база целият оборот от 
дейността на фирмата. Наличието на нови транспортни средства сснижава до минимум 
преките разходи за доставка на споките. Наличието на собствени и наети складови бази 
дава възможност за съхранение на по-голямо количество стоки, съответно да закупува по- 
големи количества, което от своя страна води до понижаване на доставните цени. 
Участника е предоставил подробен анализ начина на формиране на цените като са 
приложени първични счетоводни документи, оферти и фактури за доставка.

Комисията подреди ценовите оферти на допуснатите обосебени позиции на участниците в 
низходящ ред съобразно избрания критерии за възлагане - икономически най-изгодната 
оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена».

Обособена позиция № 1:

1. Оферта на участника „Роел -  98” ООД за обособена позиция 1 - Сума от общите ст-ти 
без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция -  40 121,40 лв.

Обособена позиция № 2:

1. Оферта на участника „Мултико 92” ООД за обособена позиция № 2 - Сума от общите 
ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция -  30 856,00 лв.
2. Оферта на участника „Роел -  98” ООД за обособена позиция 2 - Сума от общите ст-ти 
без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция -  32 755,00 лв



3. Оферта на участника „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД за обособена позиция 2 - 
Сума от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция -  
34 200,00 лв.
4. Оферта на участника „Перун ККБ” ЕООД за обособена позиция 2 - Сума от общите 
ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция -  36 420,00 лв.

Обособена позиция № 3:

1. Оферта на участника „Роел -  98” ООД за обособена позиция 3 - Сума от единичните 
ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция -  1 995,85 лв.
2. Оферта на участника „Тонер Съпорт” ООД за обособена позиция 3 - Сума от 
единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция -
2 797,00 лв.
3. Оферта на участника „Офис консумативи” ООД за обособена позиция 3 - Сума от 
единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция -
3 451,90 лв.
4. Оферта на участника „АТС България” ООД за обособена позиция 3 - Сума от 
единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция -
3 908,02 лв.
5. Оферта на участника „Перун ККБ” ЕООД за обособена позиция 3 - Сума от 
единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция -
4 480,59 лв.

В съответствие е чл. 61, т. 7 комисията пристъпи към разглеждане на документите, 
свързани е личното състояние и критериите за подбор на посочените по-горе участници в 
низходящ ред за съответната обособена позиция.

1, „Роел-9 8 ” ООД:
Предоставените документи, свързани е личното състояние и критериите за подбор са 
както следва:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки е информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан е електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства е 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска участика „Роел -  98” ООД до класиране за обособени позиции №№ 1, 2, и 3.

2. „Мултико 92” ООД:
Предоставените документи, свързани е личното състояние и критериите за подбор са 
както следва:
КОпис на представените документи;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки е информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и 
съответстват на приложения опис. Представен е електронно подписан документ еЕЕДОП 
на участника. Представените документи за съответствие е изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение



на електронния подпис на управителя. Не всички удостоверения подписали документа 
са валидни. Нередовен е „Валидност”.

Home ; Охлтнй 

“ :S.-!»pShet

Нз-а Selea  ̂W'™'* '
Оя>=зв‘ 'X 4i O Гн ■

г, Ъ-тхгльЬ
К  «  YtMt Rotate R-5f!t

! Т; Typewiitef 

I Ш HiiihSohV

в«в>Ч,ЛМ*,<И ПОДЛИ'. .

Наименование:
Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и печат на бланки 
за „УМБАЛ „Царица Йоанна" — ИСУЛ" Еа |
Кратко описание:
Предметът на обществената поръчката « 
материали, офис консумативи и печат на 
Йоанна" — ИСУЛ" ЕАД съгласно техниче(! 
възложителя, приложена към документа 3 
Обществената поръчка е разделена на ч< " 
от които съдържа различен брой артикул д 
„Канцеларски материали". В тази обособ , 
артикули, подробно описани в техничесй f 
позиция Мг 2 „Принтерна хартия". В тази 
броя артикули, подробно описани в i 
позиция № 3 „Тонери". В тази обособена позиция са включени 70 броя 
артикули, подробно описани в техническата спецификация. Обособена 
позиция № 4 „Печатни формуляри", която ще бъде възложена по реда на чл. 
20, ал. 4 т. 3 от ЗОП.
Реф ерентен номер на досието, определен о т възлагащ ия орган или
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С Писмо Изх. № 835/20.08.2019 г. на основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП комисията 
изиска от участника да представи нов еЕЕДОП подписан с електронен подпис на 
управителя с валидни всички удостоверения подписали документа.

Преди изтичане на законоустановения срок е писмо Вх. № 1716/21.08.2019 г. 
участникът „Мултико 92” ООД представи нов еЕЕДОП подписан с електронен подпис на 
управителя с валидни всички удостоверения подписали документа.
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представените, 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от Възложителя, установи, че офертата на „Мултико 92” ООД съответства с критериите 
за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска „Мултико 92” ООД до класиране за обособена позиция № 2.

3. „Тонер Съпорт” ООД:
Предоставените документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са 
както следва:
1.0пис на представените документи;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и 
съответстват на приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен 
подпис от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията 
не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника 
съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска участика „Тонер Съпорт” ООД до класиране за обособена позиция № 3.

На основание чл. 61 т. 7 от ППЗОП комисията разгледа документите по чл. 61, т. 4 
и 6 от ППЗОП за установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и 
критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място 
съобразно избрания критерий за избор на изпълнител „най-ниска цена”. Класирането е 
както следва:



За обособена позиция № 1 
I -  во място - „Роел -  98” ООД - 40 121,40 лв.

За обособена позиция № 2
I -  во място - „Мултико 92” ООД - 30 856,00 лв.
II -  ро място - „Роел -  98” ООД - 32 755,00 лв.

За обособена позиция № 3
I -  во място - „Роел -  98” ООД- 1 995,85 лв.
II -  ро място - „Тонер Съпорт” ООД- 2 797,00 лв.

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори за изпълнение на 
поръчката с класираните на първо място участници за съответните обособени позиции 
както следва:
„Роел -  98” ООД за обособени позиции №№ 1 и 3;
„Мултико 92” ООД за обособена позиция № 2.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
311/26.07.2019 г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и отразява 
работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет „Доставка на 
канцеларски материали, офис консумативи и печат на бланки за УМБАЛ „Царица 
Иоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Като приложение към доклада е протокола от заседанието на 
комисията.

За приемане на работата на комисията у  
се представя на възложителя за утвърждава'

лвание чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът 
':<£.............2019 г.

Комисия:
О

Председател: Рад’
] /

Членове:


